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  Служба автомобільних доріг у 
Сумській області 

 
РОЗ’ЯСНЕННЯ 

 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло лист 

Служби автомобільних доріг у Сумській області від 18.02.2015 № 1-2/144 щодо 

застосування законодавства у сфері державних закупівель та повідомляє. 

Закон України “Про здійснення державних закупівель” (далі - Закон) 

встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг 

для забезпечення потреб держави та територіальної громади. 

Виходячи зі змісту частини першої статті 4 Закону та частини четвертої статті 

11 Закону, закупівля здійснюється відповідно до річного плану, який складається та 

затверджується комітетом з конкурсних торгів. 

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 31 Закону замовник 

укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого 

було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно 

до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. 

При цьому згідно з частиною п’ятою статті 40 Закону умови договору про 

закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або 

цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури 

закупівлі.  

Так, замовник може передбачити в договорі про закупівлю умови щодо взяття 

грошових зобов’язань виключно в межах асигнувань, встановлених кошторисом 

відповідного розпорядника. При цьому в договорі повинно бути передбачено, що 
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грошові зобов’язання на суму перевищення виникають у замовника виключно при 

виділенні додаткового фінансування на відповідну закупівлю. Необхідно зазначити, 

що встановлення таких умов в договорі про закупівлю не повинно суперечити 

вимогам документації конкурсних торгів та умовам акцептованої пропозиції 

конкурсних торгів. 

У подальшому при відсутності додаткових коштів сторони можуть зменшити 

обсяг закупівлі без зміни ціни за одиницю та відповідно зменшити загальну суму 

договору до розміру фактичного обсягу видатків замовника. 

 
Заступник директора департаменту  
державних закупівель та державного  
замовлення – начальник відділу                                               Олександр НАСОНОВ 
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